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για την Κοινότητα των Ανιχνευτών



Τι είναι η Κοινότητα των ανιχνευτών

• Η Κοινότητα είναι μία παρέα που αποτελείται από 9 ως 24 Ανιχνευτές ή Ανιχνεύτριες, ηλικίας 15 
ως 18 ετών

• Οι Βαθμοφόροι της είναι ο Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών (ΑΚΑ) και ένας ή περισσότεροι 
Υπαρχηγοί (ΥΚΑ). 

• Είναι ένα από τα 4 Τμήματα του Προσκοπικού Συστήματος. Τα άλλα τρία είναι η Αγέλη των 
Λυκοπούλων (8-11 ετών), η Ομάδα των Προσκόπων (11-14 ετών) και το Προσκοπικό Δίκτυο 
(18-30 ετών).

• Κάθε Σύστημα ανήκει σε μία Περιφερειακή Εφορεία. Αν σε ένα Σύστημα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει Κοινότητα, τότε λειτουργεί Κοινότητα σε συνεργασία με γειτονικά Συστήματα.
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ανιχνευτές

Η σύνοδος της Κοινότητας

• Η Κοινότητα αυτοδιοικείται μέσα από τη Σύνοδο. Στη 
Σύνοδο παίρνουν μέρος όλα τα μέλη της Κοινότητας, 
Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι.

• Για τα θέματα που αφορούν την Κοινότητα, 
αποφασίζει μόνο η Σύνοδος και κανένας άλλος, εκτός 
αν το θέμα είναι θέμα ασφάλειας, θέμα κανονισμών 
του ΣΕΠ (Σώματος Ελλήνων Προσκόπων) ή θέμα 
αρχών του Προσκοπισμού, οπότε υπεύθυνοι είναι 
μόνο οι Βαθμοφόροι.

• Ο Όμιλος προετοιμασίας της Συνόδου, φροντίζει 
ώστε τα θέματα που θα συζητηθούν να είναι 
γνωστά σε όλους από πριν, για να μπορούν να είναι 
προετοιμασμένοι. Θέματα μπορεί να θέτουν όλα 
τα μέλη, έγκαιρα σε συνεννόηση με τον Όμιλο να 
ενημερωθεί η Κοινότητα.

• Ο Πρόεδρος (ανιχνευτής) εκλέγεται πριν την έναρξη 

οι συμβουλές της ημέρας
Έλα  στη Σύνοδο ενημερωμένος 
και προετοιμασμένος για αυτά 
που θα συζητηθούν. Γράψε 
τις ιδέες σου από πριν σε ένα 
χαρτάκι.

Άκου προσεκτικά τι λένε οι άλλοι.

Ζήτα το λόγο από τον Πρόεδρο 
και μην πετάγεσαι. 

Πες τι προτείνεις εσύ αντί να 
κρίνεις μόνο τις προτάσεις των 
άλλων.

Ανάλαβε κι εσύ Πρόεδρος σε μία 
Σύνοδο.

η λειτουργία
της Κοινότητας

Στάδιο “Δρώ”

• Σε αυτό το στάδιο ο Ανιχνευτής ή η Ανιχνεύτρια ζούνε και απολαμβάνουν την Ανιχνευτική ζωή, 
μέσω μίας πλούσιας γκάμας δράσεων από τα 6 Πεδία, Έρευνών, Μεγάλων δράσεων Υπαίθρου, 
Χειμερινών Εκδρομών κ.λπ. Ταυτόχρονα, αποκτούν εμπειρίες και εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους σε κομμάτια Προσκοπικής τεχνικής και σε άλλους τομείς. 

• Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου έρχεται με την αναγνώριση του «Ανιχνευτή Δάφνης» όπου 
ο Ανιχνευτής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα στο φύλλο προόδου του και 
να έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε μία Εκδρομή – Εξερεύνηση Δάφνης της Περιφερειακής του 
Εφορείας.

• Ειδικά για την Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης, για να συμμετάσχει αρκεί να έχει συμπληρώσει 
12 μήνες στην Κοινότητα και να έχει λάβει μέρος σε μία Χειμερινή Εκδρομή και σε μία 
Καλοκαιρινή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου. 

• Μετά την ανάδειξή του σε Ανιχνευτή Δάφνης, ο Ανιχνευτής ή η Ανιχνεύτρια μπορεί να φοράει 
στη στολή του το Διακριτικό Σήμα του Ανιχνευτή Δάφνης.

Στάδιο “Προσφέρω”
•  Στο τρίτο πλέον στάδιο της ζωής του στην Κοινότητα, ο Ανιχνευτής είναι αρκετά έμπειρος για 

να ενισχύσει με τις γνώσεις του την ποιότητα του προγράμματος στο τμήμα αλλά και ώριμος 
να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τόσο το τμήμα, όσο και τον ίδιο. 
Η κορύφωση στην Ανιχνευτική του ζωή έρχεται με τη συμμετοχή στη Διαδικασία Ανάδειξης 
Προσκόπων Έθνους, αν και όλοι γνωρίζουν ότι το ταξίδι δεν σταματάει εκεί, πάντα υπάρχουν 
και άλλα πράγματα να κατακτήσει κανείς…

•  Ειδικά για την ανάδειξη σε Πρόσκοπο Έθνους, αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση για 
έναν Ανιχνευτή. Ενδεικτικό είναι πως η απονομή των Πτυχίων στους Προσκόπους Έθνους 
γίνεται από την ΑΕ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας! 

• Ένας Ανιχνευτής ή Ανιχνεύτρια ονομάζεται Πρόσκοπος Έθνους από τη Γενική Εφορεία, αφού 
συμμετάσχει επιτυχώς στην Ειδική Διαδικασία Προσκόπων Έθνους που γίνεται μία φορά το 
χρόνο, με τη συμμετοχή Ανιχνευτών απ’ όλη την Ελλάδα 

• Στην τελετή ονομασίας των Πρόσκοπων Έθνους, απονέμεται στον Ανιχνευτή ή την 
Ανιχνεύτρια το γαλάζιο μαντήλι με το μαίανδρο των Πρόσκοπων Έθνους (που φοριέται μόνο 
σε εθνικές επετείους και σε επίσημες περιπτώσεις που αφορούν τον θεσμό των προσκόπων 
Έθνους) καθώς και το Εθνόσημο του Προσκόπου Έθνους για να αντικαταστήσει στη στολή 
το διακριτικό σήμα του Ανιχνευτή Δάφνης. Το Εθνόσημο είναι το μόνο από τα διακριτικά του 
Ανιχνευτή που συνεχίζει να το φοράει και σαν Βαθμοφόρος.
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της Συνόδου.

• Στη Σύνοδο μπορεί κάποιος να θέσει ένα θέμα και επί τόπου. Το θέμα θα συζητηθεί αν η 
Σύνοδος κρίνει ότι είναι επείγον και σημαντικό. Αλλιώς μπορεί να το αφήσει για να συζητηθεί 
άλλη φορά όταν όλοι θα είναι έτοιμοι.

• Για να γίνει Σύνοδος πρέπει να υπάρχει απαρτία δηλαδή να είναι παρόντα περισσότερα από τα 
μισά μέλη της Κοινότητας.

• Τα θέματα συζητιούνται ένα - ένα. Για κάθε θέμα, ο Πρόεδρος δίνει αρχικά το λόγο σ’ αυτόν 
που το έθεσε. Αυτός πρέπει να κάνει μία εισήγηση ώστε το θέμα να γίνει κατανοητό σε όλη την 
Κοινότητα.

Οι Όμιλοι
• Όμιλος Εργασίας είναι μία ομάδα 3 ως 6 Ανιχνευτών ή Ανιχνευτριών, που αναλαμβάνει να 

φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο. Ο ρόλος του Ομίλου είναι εκτελεστικός δηλαδή 
αναλαμβάνει απέναντι στην Κοινότητα την ευθύνη να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Συνόδου. 

• Ένας από τα μέλη του Ομίλου αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος του Ομίλου Αυτός συντονίζει τον 
Όμιλο και έρχεται σε επαφή με τους Βαθμοφόρους.

• Οι Όμιλοι δημιουργούνται στη Σύνοδο και μόλις τελειώσει η αποστολή τους διαλύονται.

• Όλοι οι Ανιχνευτές ή Ανιχνεύτριες πρέπει να συμμετέχουν σε Ομίλους. Κάθε Ανιχνευτής ή 
Ανιχνεύτρια, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει να ασχολείται σε Ομίλους με διαφορετικά 
αντικείμενα για να παίρνει εμπειρίες από όλο το φάσμα της Κοινότητας.

Όμιλοι δράσεων
• Για κάθε δράση του τετραμηνιαίου προγράμματος ορίζεται από τη Σύνοδο ένας Όμιλος, που 

θα την προετοιμάσει και θα τη συντονίσει. Ο Όμιλος ολοκληρώνει την εργασία του με την 
αξιολόγηση της δράσης.

• Αν μία δράση είναι πολύ σημαντική, η Κοινότητα μπορεί να την ονομάσει Μεγάλη Δράση Τότε 
για την προετοιμασία δημιουργούνται πολλοί Όμιλοι, στους οποίους συμμετέχουν όλα τα 
παιδιά της Κοινότητας και κάθε Όμιλος αναλαμβάνει ένα τομέα της δράσης.

ανιχνευτές

η πρόοδός σου
στην Κοινότητα

Τα τρία στάδια

Η Πρόοδος ενός Ανιχνευτή ή Ανιχνεύτριας στην Κοινότητα χωρίζεται σε 3 στάδια, Ανακαλύπτω, 
Δρώ και Προσφέρω, τα οποία ολοκληρώνονται με 3 διαδοχικές Αναγνωρίσεις Προσπάθειας που 
είναι οι παρακάτω:

• Εισδοχή
• Ανιχνευτής Δάφνης
• Πρόσκοπος Έθνους

Στάδιο “Ανακαλύπτω”

• Στα πρώτα του βήματα στην Κοινότητα, ένας 
Ανιχνευτής θα ανακαλύψει βασικές Προσκοπικές 
γνώσεις και θα γνωρίσει τις Αρχές του Προσκοπισμού. 
Εφόσον τις αποδεχτεί και επιλέξει να συνεχίσει στην 
Κοινότητα, θα ολοκληρώσει αυτό το στάδιο με την 
Εισδοχή του. 

• Η Εισδοχή ενός νέου Ανιχνευτή ή Ανιχνεύτριας 
αναγνωρίζεται από τη Σύνοδο, όταν αυτός/ αυτή 
ολοκληρώσει τα όσα προβλέπει το φύλλο προόδου 
του/της στο στάδιο Ανακαλύπτω. 

• Μετά την Τελετή Εισδοχής, ο Ανιχνευτής ή η 
Ανιχνεύτρια μπορεί να φοράει τα καφέ διακριτικά στις 
επωμίδες. 

• Σε κάθε περίπτωση, σαν επιστέγασμα της Τελετής 
Εισδοχής, ο Ανιχνευτής ή η Ανιχνεύτρια δίνει για 
πρώτη φορά (αν ξεκινάει τώρα τους Προσκόπους) ή 
ανανεώνει την Υπόσχεσή του (αν προέρχεται από την 
Ομάδα Προσκόπων).

οι συμβουλές της ημέρας
Να παρακολουθείς μόνος σου 
την πρόοδό σου. Είναι καθαρά 
δικό σου θέμα και όχι των 
Βαθμοφόρων.

Η Πρόοδος δεν είναι υποχρέωση 
ούτε αυτοσκοπός. Έρχεται 
μέσα από τη συμμετοχή 
σου και τη δουλειά όλης της 
Κοινότητας. Έχει αποδειχθεί ότι 
σε μία Κοινότητα που λειτουργεί 
σωστά, οι Αναγνωρίσεις των 
Ανιχνευτών «έρχονται μόνες 
τους».

Συμπλήρωνε τακτικά στο Φύλλο 
Προόδου σου τις δράσεις στις 
οποίες έχεις πάρει μέρος και 
τις άλλες προϋποθέσεις που 
συμπληρώνεις.
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ανιχνευτές

Όμιλοι λειτουργίας

• Οι Όμιλοι Λειτουργίας ορίζονται κάθε τετράμηνο 
και  αναλαμβάνουν οργανωτικές αρμοδιότητες, τις 
οποίες κρατούν μέχρι το επόμενο τετράμηνο όπου 
διαλύονται και δημιουργούνται νέοι. 

• Το ποιοι Όμιλοι Λειτουργίας θα υπάρχουν, πόσα 
μέλη θα έχουν, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές τους 
και με ποιον τρόπο θα τις καλύψουν, αποφασίζεται 
από την ίδια την Κοινότητα, όπως αυτή νομίζει 
προτιμότερο, για την καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία της.

• Λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας είναι π.χ.:

• Γραμματεία (τήρηση ημερολόγιου - 
παρουσιολόγιου, βιβλίου πρακτικών, φακέλου 
προόδου)

• Διαχείριση (ταμείο, οικονομικά, συντήρηση υλικού, 
χώρος-γωνιά)

• Επικοινωνία (φωτογραφίες, διαφάνειες, ενημέρωση 
παιδιών, πίνακας πληροφοριών) κλπ.

οι συμβουλές της ημέρας
Όταν συμμετέχεις σε Όμιλο κάνε 
έγκαιρα τις κινήσεις σου. Την 
τελευταία στιγμή είναι γνωστό 
ότι «τρέχεις και δε φτάνεις».

Ενημέρωνε τον Υπεύθυνο 
του Ομίλου σου. Αν είσαι 
εσύ Υπεύθυνος του Ομίλου 
ενημέρωνε τον Βαθμοφόρο.

Ανάλαβε κι εσύ κάποια στιγμή 
Υπεύθυνος ενός Ομίλου

Φρόντιζε να συμμετέχεις 
σε Ομίλους, που έχεις κοινό 
ελεύθερο χρόνο με τους 
υπόλοιπους. 

Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα 
Ανακοινώσεων για να 
μεταφέρετε ένα μήνυμα προς 
στην Κοινότητα. Μία ιδέα είναι 
να ζητάτε απ΄ όποιον διαβάσει 
την ανακοίνωση να γράφει από 
κάτω το όνομά του. Έτσι θα 
ξέρετε σε ποιους έχει φτάσει το 
μήνυμα.

Προσπαθήστε, σαν Όμιλος να 
είστε έτοιμοι μία εβδομάδα πριν 
τη δράση. Δεν θα χρειαστεί να 
ειδοποιείτε τα παιδιά γιατί θα 
τα έχετε  δει στην προηγούμενη 
δράση.

Βοήθεια στην Ομάδα & την Αγέλη 

• Αν ένας Ανιχνευτής ή Ανιχνεύτρια δείξει ότι έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις, 
μπορεί να του προταθεί από τους Βαθμοφόρους να βοηθήσει σαν μέλος του Επιτελείου, στις 
δράσεις της Αγέλης των Λυκοπούλων ή της Ομάδας των Προσκόπων, για 2-3 μήνες ή σε μία 
κατασκήνωση.

• Η βοήθεια σε κάποιο άλλο Τμήμα του Συστήματος, είναι προσωπική επιλογή του κάθε 
Ανιχνευτή, χωρίς να αποτελεί μέρος της προόδου του.
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ανιχνευτές

Τετραμηνιαία Προγράμματα

• Στην αρχή της χρονιάς η Σύνοδος αποφασίζει 
ποιοι θα είναι οι Ετήσιοι Στόχοι σύμφωνα με τις 
ανάγκες της Κοινότητας.

• Οι Δράσεις προγραμματίζονται σε δύο 
Τετράμηνα Στην αρχή κάθε τετραμήνου γίνεται 
Σύνοδος Προγραμματισμού στην οποία:

• Γίνεται αξιολόγηση του προηγούμενου 
τετραμήνου

• Αποφασίζεται το Πρόγραμμα του επόμενου 
τετραμήνου. Σ’ αυτό  λαμβάνονται υπόψη οι 
Ετήσιοι Στόχοι, οι επιθυμίες, οι δυνατότητες 
που υπάρχουν, η επικαιρότητα καθώς και 
οι προγραμματισμένες δράσεις ανώτερων 
κλιμακίων (Συστήματος, Περιφερειακής 
Εφορείας κλπ). Τέλος δημιουργούνται οι Όμιλοι 
Εργασίας που θα οργανώσουν την κάθε Δράση.

• Αλλάζει η σύνθεση των Ομίλων Λειτουργίας 
ώστε να περάσουν όλοι από όλους τους 
Ομίλους.

• Όλα αυτά γίνονται αφού έχουν μαζευτεί 
υπεύθυνα οι απόψεις και οι ιδέες όλων.

οι συμβουλές της ημέρας
Φρόντιζε να ενημερώνεσαι για 
τις δράσεις, Κοίτα τακτικά τον 
Πίνακα Ανακοινώσεων.

Αν πρόκειται να λείψεις από μία 
δράση, ενημέρωσε έγκαιρα τον 
Όμιλο ή τους Βαθμοφόρους. Η 
αδικαιολόγητη απουσία, πάντα 
δημιουργεί πρόβλημα.

Αν έχεις κάποιο πρόβλημα ή 
σου λείπει κάποιο απαραίτητο 
εφόδιο για  μία δράση, 
ενημέρωσε έγκαιρα τον Όμιλο 
ή τους Βαθμοφόρους. Ίσως 
μπορούν να σε βοηθήσουν. 

Να συμμετέχεις ενεργά στις 
δράσεις. Βοήθησε τον Όμιλο και 
μην τα περιμένεις όλα απ΄ αυτόν. 
Δείξε ενδιαφέρον.

Λάβε υπόψη σου και την πρόοδό 
σου όταν προτείνεις δράσεις για 
το τετραμηνιαίο πρόγραμμα.

το πρόγραμμα
και οι δράσεις της Κοινότητας

τι μπορείς
να κάνεις μόνος σου

Ανιχνευτικά Εργαστήρια
• Ένα Ανιχνευτικό Εργαστήριο είναι μία δράση ή μία σειρά δράσεων, διάρκειας 8-16 

ωρών συνολικά, εκ των οποίων το θεωρητικό κομμάτι δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% 
του συνολικού χρόνου. Αυτά έχουν συγκεκριμένο χρηστικό αντικείμενο (π.χ. θέατρο, 
φωτογραφία, ηλεκτρολογία κλπ.), το οποίο αναλύεται από ειδικούς και δίνει γνώσεις και 
εμπειρίες σε όσους το παρακολουθήσουν.

• Τα Ανιχνευτικά Εργαστήρια οργανώνονται από τις Περιφερειακές Εφορείες αλλά και 
από Κοινότητες, αρκεί να έχουν ενημερώσει σχετικά τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της 
Περιφερειακής Εφορείας που ανήκουν και να έχουν ανοίξει τη συμμετοχή και σε άλλες 
Κοινότητες.

• Η συμμετοχή σε ένα Ανιχνευτικό Εργαστήριο είναι προσωπική επιλογή του κάθε 
Ανιχνευτή. Σε όσους το παρακολουθήσουν επιτυχώς, δίνεται ειδικό βεβαιωτικό

• Σαν Εργαστήρια μπορούν να θεωρηθούν και εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων φορέων 
(π.χ. Δήμος, Ορειβατικός Σύλλογος κλπ.) τα οποία έχει παρακολουθήσει ένας Ανιχνευτής.

Ερασιτεχνικές Ασχολίες
• Αν έχεις ένα ενδιαφέρον ή ένα χόμπι μπορείς να το παρουσιάσεις και η Κοινότητα να σου 

το αναγνωρίσει σαν Ερασιτεχνική Ασχολία. Η μορφή της παρουσίασης εξαρτάται από το 
αντικείμενο που θέλεις να παρουσιάσεις.

• Οι Βαθμοφόροι μπορούν να σου προτείνουν - αν χρειάζεται - έναν Ειδικό Συνεργάτη για 
να σε βοηθήσει στην εργασία σου.

• Η Κοινότητα αξιολογεί το ενδιαφέρον σου, το χρόνο που ασχολείσαι, τις γνώσεις σου, τον 
τρόπο της παρουσίασης και τη γνώμη του Ειδικού Συνεργάτη.
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Ειρήνη
Πόλεμος  
Μόρφωση 
Εκπαίδευση 
Τρίτη ηλικία
Άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
Απομονωτισμός 
Κοινωνικές 
Σχέσεις
Κοινωνικοί 
Φορείς 

Διεθνείς Σχέσεις
Προβληματικές 
περιοχές
Φυσικές 
καταστροφές
Ομάδες 
Έκτακτης 
Ανάγκης 
Α’  Βοήθειες
Παγκόσμιος 
Προσκοπισμός

κοινωνική αλληλεγγύη
( Λειτουργία των θεσμών της κοινωνίας, 
του κράτους και των διεθνών 
οργανισμών )

Ελευθερία  
Δικαιοσύνη 
Δημοκρατία  
Κοινοβουλευτισμός
Ισότητα   
Συγκρούσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις
Διοίκηση και Οργάνωση

Οικογένεια
Αξίες Ζωής
Διεθνείς Οργανισμοί
Ευρωπαϊκά Θέματα
Εθνικά Θέματα
Μειονότητες
Επικοινωνία
Πολιτική

αγωγή και δημοκρατία
( Λειτουργία των θεσμών της κοινωνίας, του 
κράτους και των διεθνών οργανισμών )

Διαβίωση  
Ορειβασία  
Σπηλαιολογία  
Αναρρίχηση 
Φυσιογνωσία  
Ιστιοπλοία 
Κωπηλασία

Τοπογραφία
Αεροναυτιλία
Γεωγραφία
Μετεωρολογία
Σκαπανική
Αστρονομία

ανίχνευση φύσης
( Απόκτηση γνώσεων και 
ικανοτήτων διαβίωσης και 
προστασίας της φύσης )

Ελληνική Ιστορία 
Ελληνικός Πολιτισμός 
Ιστορία Θρησκειών 
Λαϊκές Παραδόσεις  
Παγκόσμια Ιστορία  
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Αρχιτεκτονική
Τεχνολογία
Καλές Τέχνες
Μυθολογία
Μουσική
Επιστήμες

πολιτισμός
( Πολιτιστική κληρονομιά της 
πατρίδας μας και στοιχεία 
πολιτισμού άλλων χωρών )

Υγεία   
Περιβάλλον
Αθλητισμός  
Μόλυνση
Διατροφή   
Προστασία Φύσης

Εξάρτηση 
(Ναρκωτικά, 
Κάπνισμα, Αλκοόλ)  
Πυρκαγιές Δασών
Οικοσύστημα
Οικογενειακή Ζωή

ποιότητα ζωής
( Έμπρακτη προσπάθεια για την ποιότητα 
ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο )

Τα 6 πεδία & οι δράσεις της Κοινότητας
Στο πρόγραμμα της Κοινότητας υπάρχουν 6 Πεδία ενασχόλησης. Μέσα από αυτά θα βρεις αρκετές 
ιδέες. Τα 6 Πεδία πρέπει να καλύπτονται εξίσου στο Πρόγραμμα της Κοινότητας και χρειάζονται 
δράσεις από όλα τα Πεδία, για να γίνεις Ανιχνευτής Δάφνης.

Ανεργία
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Αγορά Εργασίας 
Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
των εργαζομένων
Ηγεσία (Μάνατζμεντ)
Επιστήμη & Τεχνολογία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ξένες γλώσσες
Τεχνικές Δεξιότητες
Διαχείριση Χρόνου
Κοινωνικές Σχέσεις

σταδιοδρομία
( Επαγγελματικές γνώσεις & ικανότητες, μέσα από 
εμπειρίες, πληροφορίες και πρακτική )

Η Έρευνα & οι Παρουσιάσεις
• Έρευνα είναι μία δράση στην οποία συγκεντρώνουμε 

υλικό (στοιχεία και πληροφορίες), με σκοπό να 
γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα ένα θέμα. 
Η Έρευνα μπορεί να είναι μία δράση ή ένα κομμάτι 
δράσης όλης της Κοινότητας ή δράση μόνο ενός 
Ομίλου. 

• Το υλικό μπορεί να είναι φωτογραφίες, διαφάνειες, 
βίντεο, βιβλία, ηχογραφήσεις, σημειώσεις, 
αντικείμενα κλπ. Αρχικά προετοιμάζουμε την έρευνα 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες από το ίντερνετ ή/ και 
από άλλες πηγές. Η ίδια η έρευνα πραγματοποιείται 
απ΄ ευθείας στην πηγή του θέματος, οπότε και την 
ονομάζουμε πρωτογενή. 

• Με την Παρουσίαση δείχνουμε σε άλλους το 
υλικό μίας έρευνας ή ένα αντικείμενο με το οποίο 
ασχοληθήκαμε ή μία Μεγάλη Δράση της Κοινότητας. 
Το κοινό μπορεί να είναι η Κοινότητα, το Σύστημα, οι 
γονείς, οι φίλοι, άλλες Κοινότητες κλ

οι συμβουλές της ημέρας
Στην προετοιμασία μίας 
παρουσίασης επεξεργαζόμαστε 
το υλικό που έχουμε 
συγκεντρώσει, ώστε η τελική 
μορφή, να έχει φαντασία, 
να είναι οργανωμένη και 
ενδιαφέρουσα να μην κουράζει 
τον θεατή και συγχρόνως να τον 
βοηθάει να καταλάβει το θέμα.


